Pravidlá sms hlasovania Československo má talent

Štatút SMS hlasovania „Československo má talent 7“
I.
Divácke SMS hlasovanie
1.

Diváci súťaže sa na rozhodovaní v súťaži Československo má talent, siedma séria (ďalej
len „súťaž“) podieľajú prostredníctvom doručenia SMS správy na číslo uvedené
produkciou súťaže vo vysielaní.

2.

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Slovenská produkčná, a.s. SMS hlasovanie
v Slovenskej republike a v Českej republike organizačne zabezpečuje Slovenská
produkčná, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 35 843 624, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 3006/B (ďalej
v texte aj ako spoločnosť) a technicky zabezpečuje spoločnosť MegaVox s.r.o., so sídlom
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 35 799 676, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka číslo 22840/B.

3.

SMS hlasovanie sa spúšťa a zastavuje na základe pokynu zo strany moderátorov relácie
počas vysielania semifinálového kola dňa 24.11.2018 a finálového kola 01.12.2018.

4.

SMS hlasovanie v Slovenskej republike prebieha odoslaním prázdnej „sms správy“ (alebo
tiež „SMS hlasu“ alebo „hlasu“) na číslo uvedené produkciou Československo má talent
(určené nižšie), cena za odoslanie jednej SMS v Slovenskej republike je 0,80 EUR vrátane
DPH. Spoločnosť uvedie všetky povinné údaje o cene, spôsobe prevádzkovania SMS
hlasovania v rámci vysielania TV JOJ a na www.joj.sk a www.csmatalent.joj.sk, prípadne
iných internetových stránkach Slovenskej produkčnej, a.s. a MAC TV s.r.o., a najmä je
vždy povinná prezentovať údaj o cene za odoslanú SMS správu.

5.

Hlasovanie v Slovenskej republike prebieha prostredníctvom zaslania SMS správy na číslo
pridelené každému súťažiacemu (čísla pridelené súťažiacim sú uvedené v ďalších
ustanoveniach týchto pravidiel) v čase premiérového vysielania programu Československo
má talent, zo SIM karty aktivovanej na území Slovenskej republiky. Zaslanie jednej SMS
správy predstavuje jeden hlas. Na hlasovanie budú diváci upozornení prostredníctvom
televíznych upútaviek a informácií v printových médiách, v ktorých bude mať každý
súťažiaci pridelené svoje SMS číslo s ktorým bude vystupovať až do samotného
finálového kola.

6.

Čísla, na ktoré sa zasielajú SMS správy v Slovenskej republike sú sprístupnené v sieťach
mobilných operátorov Slovak Telekom, Orange a Telefonica O2.

7.

Hlasovanie v Českej republike prebieha prostredníctvom zaslania SMS správy s číslom
prideleným každému súťažiacemu v príslušnom súťažnom kole na číslo 906 02 10 v tvare
,,99xx na 906 02 10“, zo SIM karty aktivovanej na území Českej republiky. Cena SMS
správy je 10 Kč vrátane DPH. Zaslanie jednej SMS správy predstavuje jeden hlas. Na
hlasovanie budú diváci upozornení prostredníctvom televíznych upútaviek a informácií
v printových médiách, v ktorých bude mať každý súťažiaci pridelené svoje SMS číslo
s ktorým bude vystupovať až do samotného finálového kola.
Spracovateľ vyhodnotí všetky platné SMS hlasy a hlasy z registračného formulára zaslané
v dobe trvania súťaže (resp. príslušného herného kola). SMS hlasy a hlasy z registračného
formulára sú rovnocenné. Účasť na hlasovaní prostredníctvo SMS správ nebráni účasti

8.
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posielania hlasov prostredníctvom formulára a naopak.
9.

Čísla, na ktoré sa zasielajú SMS správy v Českej republike sú sprístupnené v sieťach
mobilných operátorov T-Mobile, Vodafone a Telefonica O2.

10.

“SMS hlasovania“ sa nesmie zúčastniť fyzická osoba, ktorá nedovŕšila vek 18 rokov, nie je
občanom Českej alebo Slovenskej republiky alebo občanom členského štátu EU s trvalým
pobytom v Českej alebo Slovenskej republike. Ďalej sa “sms hlasovania“ nemôžu
zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom, občianskoprávnom, obchodnoprávnom,
alebo inom právnom vzťahu k spoločnostiam ako technickým zabezpečovateľom súťaže.

11.

Hlasovanie v rámci programu Československo má talent bude prebiehať v nasledujúcich
kolách:
1. kolo: semifinálové kolo 24.11.2018 (nedeľa) od 20.00 hod. do 23:59:00 hod.
2. kolo: finálové kolo 01.12.2018 (nedeľa) od 20:00 hod. do 23:59:59 hod.

12.

V prvom kole semifinálovom kole môžu diváci hlasovať spomedzi 6 súťažiacich. Čísla na
ktoré sa zasielajú sms hlasy v Slovenskej republike sú: 9950, 9951, 9952, 9953, 9954,
9955.
VARIETY hlasovanie pre troch súťažiacich. Na pokyn moderátora sa spustí hlasovanie
a zastaví. Diváci zašlú hlas na číslo pridelené tomu súťažiacemu, ktorému chcú odovzdať
svoj hlas. Po zastavení SMS hlasovania jeden súťažiaci, ktorí získali najvyšší počet SMS
hlasov postupujú do finálového kola.

13.

Do finálového kola, ktoré sa uskutoční 01.12.2018 (nedeľa) postupuje 8 súťažiacich SMS
hlasovanie sa začína dňa 01.12.2018 v čase od cca 20:00 hod. a končí cca o 24:00 hod.
resp. na pokyn moderátorov relácie.

14.

Počas finálového kola sa v jednom momente určenom produkciou na základe pokynu
moderátora súťaže zastaví SMS hlasovanie. Po zastavení SMS hlasovania vypadávajú
šiesti súťažiaci s najnižším počtom súčtu SMS hlasov. Zvyšný dvaja súťažiaci budú mať
možnosť zabojovať o GRANDFINÁLE. Rozhodnutie je opäť na divákoch, kde počas
prenosu počas stanoveného časového limitu budú môcť opäť zahlasovať za zvyšných
dvoch súťažiacich, pričom pôvodne získané počty hlasov sa nevynulujú a hlasovanie sa
spúšťa opäť na základe pokynu moderátora súťaže a diváci môžu rozhodnúť
v GRANDFINÁLE, ktorý z dvoch súťažiacich sa stane víťazom.

15.

Vo finále relácie Československo má talent sa z celkového počtu súťažiacich stane
absolútnym víťazom súťaže ten súťažiaci, ktorý dosiahne najväčší počet prijatých SMS
hlasov z ČR a SR.

16.

Počas finálového kola dňa 01.12.2018 priebeh SMS hlasovania bude pod notárskym
dohľadom.

17.

Čísla na ktoré sa zasielajú SMS hlasy v Slovenskej republike sú: 9950, 9951, 9952, 9953,
9954, 9955, 9956, 9957, 9958 na ktoré diváci zašlú číslo pridelené tomu súťažiacemu,
ktorému chcú odovzdať svoj hlas.

18.

Číslo na ktoré sa zasielajú SMS hlasy v Českej republike je 906 02 10 v tvare ,,99xx podľa
súťažiaceho na 906 02 10“.
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19.

Hlasujúci svojou účasťou na hlasovaní súhlasia so zasielaním marketingových informácií
spoločnosti zabezpečujúcej hlasovanie na telefónne číslo, z ktorého bol zaslaný hlas
v súlade s ustanovením § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.
V prípade ak si hlasujúci neželá zasielanie akejkoľvek marketingovej komunikácie zo
strany spoločnosti, môže informovať spoločnosť o odmietnutí použitia jeho telefónneho
čísla zaslaním e-mailovej správy na adresu spoločnosti marketing@joj.sk.

20.

Nad priebehom SMS hlasovania vo finále dohliada notár.

21.

MAC TV s.r.o., Slovenská produkčná si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť pravidlá
tohto hlasovania a súťaže vrátane doby ich platnosti, či hlasovanie a súťaž ukončiť
v priebehu ich celého trvania.

22.

MAC TV s.r.o., Slovenská produkčná, a.s., nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté
hlasujúcim v súvislosti s hlasovaním, nezodpovedajú za funkčnosť telefónnych liniek a
zariadení, funkčnosť internetového pripojenia, dodávku elektrickej energie ani za žiadne
výkony, ktoré neprevádzkujú sami (alebo za pomoci tretích osôb).

23.

V prípade akýchkoľvek sporov ohľadne obsahu, prípadne výkladu ustanovení týchto
pravidiel SMS hlasovania, je rozhodujúci názor a rozhodnutie spoločnosti.

24.

Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá hlasovania. Tieto pravidlá
hlasovania ako aj akákoľvek ich zmena nadobúda účinnosť zverejnením na
www.csmatalent.joj.sk, www.joj.sk prevádzkovaných spoločnosťou Slovenská produkčná,
a.s. a MAC TV s.r.o.
II.
Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ osobných údajov:
Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej
osoby (, je spoločnosť Slovenská produkčná, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava,
IČO: 35 843 624, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
číslo: 3006/B (ďalej pre účely článku III diváckeho hlasovania len „Prevádzkovateľ“).
Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z,
o ochrane osobných údajov a o zmena a doplnení niektorých zákonov Z.z. a Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
2. Účely a právny základ spracovania osobných údajov:
a) Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v rozsahu nevyhnutnom na
plnenie účelu a podmienok diváckeho SMS hlasovania.
b) Prevádzkovateľ spracováva za účelom účasti v diváckeho SMS hlasovania osobný údaj, a to
telefónne číslo, z ktorého hlasujúci odoslal SMS a ktorého spracovanie je nevyhnutné na
dosiahnutie účelu účasti diváka v SMS hlasovaní.
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3. Doba uchovania osobných údajov:
Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje podľa článku III ods. 2 písm. b) vo forme, ktorá
umožňuje nepriamu identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na
dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.
4. Identifikácia príjemcov osobných údajov:
Za účelom technického zabezpečenia SMS hlasovania Prevádzkovateľ poveril spracovaním
osobných údajov, a to telefónneho čísla dotknutých osôb (účastníkov SMS hlasovania)
spoločnosť MegaVox, s.r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 35 799 676,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka číslo 22840/B
(ďalej ako „Sprostredkovateľ“).
Prevádzkovateľ nie je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb (účastníkov konania)
žiadnym tretím stranám s výnimkou Sprostredkovateľa .
5. Práva dotknutých osôb (práva hlasujúcich divákov vo vzťahu k spracovaniu osobných
údajov):
a) ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je jej súhlas, môže
dotknutá osoba taký súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie uvedenej emailovej
adrese. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo
súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek
odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese marketing@joj.sk alebo písomne na adresu sídla
Prevádzkovateľa, a to Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava.
b) dotknutá osoba má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie
o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje dotknutej osoby spracovávané, a v kladnom prípade
žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby
týkajú.
c) dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov ktoré sa jej týkajú. Za účelom
zabezpečenia presnosti osobných údajov dotknutej osoby, je každá dotknutá osoba povinná
oznámiť presné a pravdivé osobné údaje a všetky zmeny osobných údajov, ktoré dotknutá
osoba poskytla Prevádzkovateľovi podľa Pravidiel SMS hlasovania.
d) dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla
Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovou čitateľnom formáte,
ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a na
základe zmlúv alebo súhlasu dotknutej osoby a pred uplynutím doby uchovania osobných
údajov. Uplatnenie tohto práva nesmieme mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
e) dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov)
ktoré sú predmetom spracúvania ak došlo k porušeniu zákona, alebo na základe odvolania
súhlas alebo ak skončil účel spracovania alebo po uplynutí času uchovania osobných údajov.
Právo na likvidáciu osobných údajov podľa článku III ods. 5 písm. e) sa neuplatňuje ak je
spracovanie osobných údajov potrebné na:
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- uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo
- uplatnenie práva na informácie,
- plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení ďalších zákonov alebo osobitného predpisu,
- uplatnenie právneho nároku
- na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na
štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1
znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.
f)

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
- dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia
umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
- spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných
údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č.
18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov a to až
do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

g) Pri podozrení že sa osobne údaje neoprávnene spracúvajú má dotknutá osoba právo návrh na
začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.
6. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
Dotknutá osoba môže prípadné pripomienky, otázky, podnety a dotazy adresovať
Prevádzkovateľovi osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese:
marketing@joj.sk alebo písomne na adrese Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1, 831 01
Bratislava.
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Hlasujúci ako dotknutá osoba svojou dobrovoľnou účasťou v diváckom SMS hlasovaní
vyhlasuje, že je starší ako 18 rokov a zároveň súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov
spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s., ako Organizátorom diváckeho SMS hlasovania
a Prevádzkovateľom osobných údajov, a to v rozsahu a na dobu podľa Štatútu SMS hlasovania.
Dotknutá osoba vyhlasuje že si je vedomá svojho práva kedykoľvek bezplatne odvolať svoj
súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej
adrese: marketing@joj.sk písomne na adrese Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1, 831 01
Bratislava.

Bratislava, dňa ....................
Slovenská produkčná, a.s.
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